
 

 

  

राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्ाांत 'रेड अलर्ट' लागू 

मार्ट ते मे या उन्हाळ्याच्या महहन्याांमध्ये वाघाांर्ी शिकार होण्यार्ी भीती कें द्रीय वन्यजीव गनु्हे अन्वेषण 
ववभागाने व्यक्त केली आहे. त्याअनुषांगाने राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्ाांत 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला 
असनू वनकमटर्ाऱयाांना सतकट  राहण्याच्या सरू्ना देण्यात आलया आहेत.  
 

उन्हाळ्याच्या ्ार्शवटभमूीवर वाघाांना धोका ननमाटण झालयारे् कें द्रीय वन्यजीव गनु्हे अन्वेषण ववभागाने गेलया 
आठवड्यात कळववले आहेत. तसेर् त्यानुसार कें द्रीय वने व ्याटवरण मांत्रालयाने देिातील सवटर् व्याघ्र 
प्रकल्ाांच्या क्षेत्र सांर्ालकाांना वाघाांर्े सांरक्षण, सांवधटनासाठी आवर्शयक उ्ाययोजना करण्यारे् ननदेि हदले आहेत.  
 

मेळघार्सह ताडोबा, े्ंर्, बोर, नवेगाव बाांध व नागझझरा या सहा व्याघ्र प्रकल्ाांत 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आले 
आहेत. 
 

 

 

स्वाधीन क्षत्रत्रय ्हहले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त 

्हहलया राज्य मखु्य सेवा हक्क आयुक्त्दार्ी माजी मखु्य सचर्व स्वाधीन क्षत्रत्रय याांनी १ मार्ट रोजी ि्थ 
घेतली. राज्य्ालाांनी ि्थववधीसाठी प्राचधकृत केलेले लोकायुक्त एम.एल. र्हशलयानी याांनी क्षत्रत्रय याांना ि्थ 
हदली.  
 

आयुक्त्दार्ा कालावधी ५ वषाांर्ा असणार आहे. 
 

 

 

राज्यात नवीन ववद्या्ीठ कायदा लागू 

राज्यात नवीन ववद्या्ीठ कायदा १ मार्ट् ासनू लाग ूझाला आहे. 
 

नवीन ववद्या्ीठ कायद्यामळेु ववद्या्ीठ प्रिासनात अनेक बदल होणार आहेत. व्यवस्था्न मांडळातील नवीन 
सदस्याांर्ी ननवड ववद्या्ीठाला ३१ ऑगस्र््यांत करावी लागणार आहे. तसेर् व्यवस्था्न मांडळात ववद्यार्थयाांर्ा 
सहभाग राहणारआहे.  
 

ववद्याथी महाववद्यालयीन जीवना्ासनूर् भारतीय लोकिाहीतील ननवडणकू प्रक्रियेिी जोडले जावेत यासाठी 
१९९४ ्ासनू रद्द करण्यात आलेलया ववद्याथी ननवडणकुा आता या कायद्यामळेु होणार आहेत.  
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बऱ यार् हदवसाां्ासनू रखडलेला वस्तू आझण सेवा कर (जीएसर्ी) लाग ूहोण्यार्ा अडथळा आता दरू झाला आहे. 
येत्या एक जलुै् ासनू सवट राज्याांमध्ये जीएसर्ी लाग ूकेला जाईल, अिी माहहती कें द्रीय अथट खात्यारे् सचर्व 
िक्क्तकाांत दास याांनी हदली.  
 

नुकतीर् जीएसर्ी कायद्याबाबत कें द्र आझण राज्य सरकारर्ी बैठक झाली. दीघटकाळा्ासनू जीएसर्ीच्या 
अांमलबजावणीबाबत सवट राज्याांरे् एकमत होत नव्हत.े त्यामळेु जीएसर्ी कायदा ्ुढे ढकलला जाण्यार्ी िक्यता 
होती. एक जलुै् ासनू हा कायदा लागू करण्यासाठी सवट राज्याांनी तयारी दिटवली असलयारे् दास याांनी साांचगतले. 
 

करारे् दोन प्रकार. प्रत्यक्ष कर म्हणजे जो करदाता स्वतःच्या झखिातून भरतो (आयकर, मालमत्ता कर). आ्लया 
देिातील फक्त २-३% इतकेर् लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. अप्रत्यक्ष कर हा करदाता दसुऱयाकडून वसलू करून 
सरकारला भरतो (वविीकर, उत््ादन िुलक). अथट व्यवस्थेतील प्रत्येकजण या ना त्या मागाटने अप्रत्यक्ष कर भरत 
असतो.  
 

उत््ादना्ासनू वविी्यांत प्रत्येक र्प्पप्पयात हा कर वसलुला जातो. जीएसर्ी कायदा हा सा्ं ूणट देिातील सवट 
राज्यातील अप्रत्यक्ष कर वसलू करण्यार्ी ्द्धती ्ूणट् णे बदलणार आहे. देिभर सवट उत््ादक, वविेते आझण 
उ्भोक्ता हे सवटजण फक्त हा एकर् कर वसलू करतील आझण भरतील. प्रस्ताववत कायद्याच्या देि व्या्ी 
स्वरू्ामळेु त्याला इतके महत्व शमळालेले आहे.  
 

 

 

ओडडसामध्ये स्वदेिी लक्ष्यभेदी क्षे्णास्त्रार्ी यिस्वी र्ार्णी  

बालासोर (ओडडिा) समद्रस्ार्ी्ासनू ठराववक उांर्ीवरून मारा करणाऱया ित्रचु्या कोणत्याही आांतरखांडीय 
क्षे्णास्त्रार्ा लक्ष्यभेद करण्यार्ी क्षमता असणाऱया क्षे्णास्त्रार्ी भारताने १ मार्ट रोजी यिस्वी्णे र्ार्णी 
घेतली.  
 

देिाांतगटत ववकशसत केलेले सा्ं ूणट स्वदेिी बनावर्ीरे् हे स्वानातीत क्षे्णास्त्र आहे. भारताने एका महहन्यात 
दसुऱयाांदा या के्ष्णास्त्रार्ी र्ार्णी घेतली आहे. बहुस्तरीय क्षे् णास्त्र सांरक्षण यांत्रणा सज्ज करण्याच्या प्रयत्नाांर्ा 
भाग म्हणनू ही र्ार्णी घेण्यात आली.  
 

येथून जवळ असलेलया र्ांडी्ूर येथील एकाक्त्मक र्ार्णी क्षेत्राच्या (ITR) प्रक्षे्क कें द्र िमाांक तीनमधून एक 
्रृ्थवी के्ष्णास्त्र सोडण्यात आले होते. त्या क्षे्णास्त्राववरोधात ही नवी लक्ष्यभेदी यांत्रणा त्ासण्यात आली.  
 

 

 

ववनोदी लेखक तारक मेहता याांर्े ननधन 



 

 

भाषेर्ा दजाट कधीही घसरू न देता नमटववनोदी भाषेत समाजातील प्रवतृ्तीांवर बोर् ठेवून रशसकाांना हसववणारे 
प्रशसद्ध ववनोदी लेखक तारक मेहता याांरे् १ मार्ट रोजी ननधन झाले. ते ८७ वषाांरे् होते. 
 

तसेर् त्याांच्या लेखनावर आधाररत 'तारक मेहता का उलर्ा र्ष्मा' ही कौरु्ांत्रबक ववनोदी माशलका लोकवप्रय 
ठरली. दजेदार व सभ्य अिा भाषावैशिष््यामळेु तारक मेहता याांच्या ववनोदी लेखनार्ा आनांद कुरु्ांबासह घेता 
येतो. 
 

तारक मेहता याांना '्द्मश्री' या ्ुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले होते. 'चर्त्रलेखा' या गुजराती 
साप्पताहहकासाठी मार्ट १९७१ ्ासनू 'दनुनया ना उांधा र्र्शमा' नावारे् स्तांभलेखन केले होते.  
 

 

 

ररझव्हट बँकेकडून सायबर सुरक्षेसाठी नवी सशमती 
सायबर सरुक्षेला असलेलया धोक्यार्ा अभ्यास करण्यासाठी ररझव्हट बँकेने आांतरिाखीय स्थायी सशमतीर्ी स्था्ना 
केली आहे.सध्यारे् तांत्रज्ञान आझण आगामी काळात येऊ िकणारे तांत्रज्ञान अिा दोन्ही सांदभाटत सशमती अभ्यास 
करणार आहे. 
 

ही ११ सदस्याांर्ी सशमती सरुक्षाववषयक मानके आझण शिष्र्ार्ार यार्ा अभ्यास सशमती करेल, तसेर् सायबर 
सरुक्षा मजबूत करण्यास योग्य धोरणात्मक हस्तक्षे्ाबाबत शिफारिी करील.  
 

ररझव्हट बँकेच्या कायटकारी सांर्ालक मीना हेमर्ांद्र याांच्या नेततृ्वाखाली ही सशमती काम करणार आहे. आणखी 
जाणकाराांना सशमतीवर घेतले जाऊ िकते, तसेर् ववशिष्र् मदु्द्याांच्या अभ्यासासाठी उ्सशमत्याांर्ी स्था्नाही 
होऊ िकते. 
 

 

 

अर्ारी सीमेवर फडकणार सवाटत उांर् नतरांगा 
्ांजाबमधील अर्ारी सीमेवर देिातील सवाटत उांर् नतरांगा फडकवण्यात येणार आहे. ्ार् मार्टला अर्ारी सीमेवर 
देिातील सवाटत उांर् नतरांगा फडकवला जाणार आहे. लाहोरवरुनदेखील सहज हदस ूिकेल, इतक्या उांर्ीवर नतरांगा 
लावण्यात येणार आहे. मात्र या नतरांग्याबद्दल ्ाक्रकस्तानने आक्षे् नोंदवला आहे.  
 

नतरांगा फडकवण्यासाठी वा्रण्यात येणाऱया खाांबामध्ये दरूवररे् दृर्शय हर््णारे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत आझण 
या कॅमेऱयाांच्या माध्यमातून हेरचगरी केली जाऊ िकते, असा आक्षे् ्ाक्रकस्तानने घेतला आहे. मात्र भारताकडून 
यार्ा इन्कार करण्यात आला आहे. 



 

 

 

इतक्या उांर्ीर्ा खाांब लावने दोन्ही देिाांमधील आांतरराष्रीय कराराांरे् उललांघन आहे, असा आक्षे् ्ाक्रकस्तानकडून 
घेण्यात आला आहे. भारतीय नतरांगा क्जरो लाईनच्या २०० मीर्र मागे आहे. त्यामळेु कोणत्याही करारारे् उललांघन 
झालेले नाही, असे स््ष्र्ीकरण भारताकडून देण्यात आले आहे. 
 

अर्ारीच्या सीमेवर ३५० फूर् उांर्ीवर नतरांगा फडकवण्यात येणार आहे. यासाठी साडतेीन कोर्ी रु्ये खर्ट 
करण्यात आले आहेत. देिातील सवाटचधक उांर् असलेला नतरांगा फडकवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱया खाांबारे् 
वजन ५५ र्न असणार आहे.  
 

देिातील सवाटत उांर् नतरांगा १२०x८० फूर् आकारार्ा असणार आहे. नतरांग्यासाठी ३०x३० फूर्ाांर्ा ्ाया तयार 
करण्यात आला आहे. यासाठी १८ फूर् खोल खड्डा खणनू ्ायाभरणी करण्यात आली आहे. अथटमांत्री अरुण 
जेर्लीांकडून या नतरांग्यारे् उद्घार्न करण्यात येणार आहे. 
 

 

 

शसांधू नदी ्ाणी वार्् करार बठैकीसाठी लाहोरला जाण्यास भारत तयार 

या महहन्यात लाहोरमध्ये होणाऱया भारत-्ाक्रकस्तान शसांधू नदी ्ाणी वार्् करारासांदभाटत होणाऱया बैठकीसाठी 
भारत आ्ली उ्क्स्थती लावणार असलयारे् वतृ्त आहे. या सांदभाटत भारताला ्ाक्रकस्तानने ननमांत्रण ्ाठवले 
आहे. गेलया काही महहन्याां्ासनू भारत आझण ्ाक्रकस्तानमध्ये तणाव्ूणट वातावरण आहे.  
 

सध्या भारत आझण ्ाक्रकस्तानमध्ये क्रकिनगांगा आझण रातले या दोन जलववद्युत प्रकल्ावरुन वाद ननमाटण 
झाला आहे. क्रकिनगांगा येथील प्रकल् ३३० मेगावरॅ्र्ा आहे तर रातले येथील प्रकल् ८५० मेगावरॅ्र्ा आहे. या 
प्रकल्ामळेु नदी वार्् करारारे् भारताकडून उललांघन झाले आहे असे ्ाक्रकस्तानने म्हर्ले आहे.  
 

भारतारे् तत्कालीन ्ांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आझण ्ाक्रकस्तानरे् अध्यक्ष अयुब खान याांनी १९ सप्पर्ेंबर १९६० 
रोजी शसांधू नदी ्ाणीवार्् करारावर स्वाक्षऱया केलया. जागनतक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. त्यात 
भारतातून ्ाक्रकस्तानमध्ये वाहणाऱया त्रबयास, रावी, सतलज, शस ांधू, चर्नाब आझण झलेम या नद्याांच्या 
्ाणीवार््ार्ी तरतूद करण्यात आली. 
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वरील सहाही नद्या भारतातून ्ाक्रकस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामळेु भारत त्याांरे् ्ाणी अडवून आ्ली कधीही 
कोंडी करू िकतो. त्यामळेु जागनतक बँकेच्या मध्यस्थीतनू हा करार झाला. त्या सांदभाटतील वाद, तांरे्-बखेड े
सोडवण्यासाठी शसांधू आयोगार्ी स्था्ना करण्यात आली. आजवर त्याच्या ११० बैठका कधीही खांड न ्डता ्ार 
्डलया आहेत. 
 

करारानुसार त्रबयास, रावी आझण सतलज या तीन ्ूवेकडील नद्याांरे् ्ाणी भारत ववनाअर् वा्र करू िकतो. तर 
शसांधू, चर्नाब आझण झलेम या तीन ्क्र्शर्मेकडील नद्याांरे् ्ाणी ्ाक्रकस्तान प्राधान्याने वा्रू िकतो.  
 

भारत या ्क्र्शर्मेकडील नद्याांवर ३.६ दिलक्ष एकर फूर् इतक्या ्ाणी साठवणीच्या सवुवधा बाांधू िकतो. तेवढी 
क्षमता भारताने अद्या् उभी केलेली नाही. तसेर् भारत ७ लाख एकराांवर िेतीला ्ाणी्ुरवठ्यार्ी सोय करू 
िकतो. मात्र या सवट नद्यारे् शमळून जवळ्ास ८० र्क्के ्ाणी ्ाक्रकस्तानला शमळते आझण भारत केवळ २० 
र्क्केर् ्ाणी वा्रतो. 
 


